ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Ազատության Հրապարակ 1,

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
12 օգոստոսի 2013 թվականի N 251-Ա
ԱՐԹԻԿ ՔԱՂԱՔԻ ՄՌԱՎՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ ՍԱԼԱՊԱՏՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Նկատի ունենալով
աշխատանքների

Արթիկ քաղաքի Մռավյան փողոցի տուֆ քարով սալապատման

կատարման

անհրաժեշտությունը

և

ղեկավարվելով

ինքնակառավարման մասին’’ ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին մասի

,,Տեղական

17-րդ կետով, 39-րդ

հոդվածի 3-րդ մասով, ,,Իրավական ակտերի մասին’’ ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածով ու հիմք
ընդունելով համայնքի ավագանու 2013թ. հունիսի 13-ի թիվ 37-Ա որոշումը
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
1. Կատարել

Արթիկ

քաղաքի

Մռավյան

աշխատանքները՝ համաձայն ,,Հով-Լեն’’

փողոցի

տուֆ

քարով

սալապատման

ՍՊԸ-ի կողմից կազմած նախահաշվի,

հատկացնելով 519.295/հինգ հարյուր տասնըինը հազար երկու հարյուր իննսունհինգ /
դրամ:
2. Արթիկ քաղաքի Մռավյան փողոցի տուֆ քարով սալապատման աշխատանքների
կատարումը հանձնել ,,Դիաննա-Սուսաննա’’

ՍՊԸ-ին` նրա հետ կնքելով կապալի

պայմանագիր:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Ազատության hրապարակ 1,

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
13 օգոստոսի 2013 թվականի N 252-Ա

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԱՄՎԵԼ ՎԱԼՈԴԻ ԱՐՂԱՄԱՆՅԱՆԻՆ ՊԱՏԿԱՆՈՂ
ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՀՈՂԱՄԱՍԻՆ ԱՄՐԱԿԱՅՎԱԾ ՇԵՆՔ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՀԱՍՑԵԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով ՀՀ
գյուղական

կառավարության 2005թ.

բնակավայրերում

դեկտեմբերի 29-ի <<Քաղաքային և

ներբնակավայրային

աշխարհագրական

օբյեկտների

անվանակոչման, անվանափոխման, անշարժ գույքի` ըստ դրա գտնվելու և (կամ) տեղակայման
վայրի համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական գրանցման կարգը
հաստատելու և հասցեների գրանցման լիազոր մարմին սահմանելու մասին>>

թիվ 2387-Ն

որոշումով
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
1. Արթիկ

համայնքի

բնակիչ Սամվել Վալոդի Արղամանյանին պատկանող

12.07.2013թ.-ի անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի վկայականով վկ./N 1207201308-0023/ 08-002-0059-0022 կադաստրային ծածկագրով փաստագրված Լմբատ-1 թաղամաս
թիվ 39/2 հասցեում գտնվող 789.8 քմ մակերեսով հողամասին և Սամվել Վալոդի
Արղամանյանին պատկանող 29.07.2013թ.-ի անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի
վկայականով վկ./N 12072013-08-0023/ 08-002-0059-0024 կադաստրային ծածկագրով
փաստագրված Շահումյան թիվ 39/2 հասցեում գտնվող 500.0քմ հողամասին տրամադրել
մեկ ընդհանուր հասցե ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Լմբատ -1 թաղամաս, Շահումյան
փողոց թիվ 39/2 հասցեն:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Ազատության hրապարակ 1,

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
15 օգոստոսի 2013 թվականի N 253-Ա

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԻՉ ՍԱՐԳԻՍ ՍԱՀԱԿԻ ՂԱԶԱՐՅԱՆԻՆ
ՊԱՏԿԱՆՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՀՈՂԱՄԱՍԻՆ ԱՄՐԱԿԱՅՎԱԾ ՇԵՆՔ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՀԱՍՑԵԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով ՀՀ
գյուղական

կառավարության 2005թ.

բնակավայրերում

դեկտեմբերի 29-ի <<Քաղաքային և

ներբնակավայրային

աշխարհագրական

օբյեկտների

անվանակոչման, անվանափոխման, անշարժ գույքի` ըստ դրա գտնվելու և (կամ) տեղակայման
վայրի համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական գրանցման կարգը
հաստատելու և հասցեների գրանցման լիազոր մարմին սահմանելու մասին>>

թիվ 2387-Ն

որոշումով
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
1. Արթիկ

համայնքի

բնակիչ Սարգիս Սահակի Ղազարյանին պատկանող

28.12.2011թ.-ի անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի վկայականով վկ./N2777553/
փաստագրված ք. Արթիկ Տոնականյան փողոց թիվ 39 հասցեում գտնվող 08-002-0148
կադաստրային ծածկագրով բնակելի տնից առանձնացվող 197.5
հողամասին և շենք- շինություններին տրամադրել ՀՀ

Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ,

Տոնականյան փողոց թիվ 39/1 հասցեն:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

քմ մակերեսով

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Ազատության hրապարակ 1,

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
15 օգոստոսի 2013 թվականի N 254-Ա

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԻՉ ՍԱՐԳԻՍ ՍԱՀԱԿԻ ՂԱԶԱՐՅԱՆԻՆ
ՊԱՏԿԱՆՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՀՈՂԱՄԱՍԻՆ ԱՄՐԱԿԱՅՎԱԾ ՇԵՆՔ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՀԱՍՑԵԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով ՀՀ
գյուղական

կառավարության 2005թ.

բնակավայրերում

դեկտեմբերի 29-ի <<Քաղաքային և

ներբնակավայրային

աշխարհագրական

օբյեկտների

անվանակոչման, անվանափոխման, անշարժ գույքի` ըստ դրա գտնվելու և (կամ) տեղակայման
վայրի համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական գրանցման կարգը
հաստատելու և հասցեների գրանցման լիազոր մարմին սահմանելու մասին>>

թիվ 2387-Ն

որոշումով
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
1. Արթիկ

համայնքի

բնակիչ Սարգիս Սահակի Ղազարյանին պատկանող

28.12.2011թ.-ի անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի վկայականով վկ./N2777553/
փաստագրված ք. Արթիկ Տոնականյան փողոց թիվ 39 հասցեում գտնվող 08-002-0148
կադաստրային ծածկագրով բնակելի տնից առանձնացվող 193.3
հողամասին և շենք- շինություններին տրամադրել ՀՀ

Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ,

Տոնականյան փողոց թիվ 39 հասցեն:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

քմ մակերեսով

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ, Արթիկ համայնք,
Ազատության hրապարակ 1, հեռ՝ 374 244 52021, էլ. փոստ՝ www.qax.artik@gmail.com, ինտ, կայք՝ www. artik.am

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
20 օգոստոսի 2013 թվականի N 255-Ա
ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՐԹԻԿԻ ԹԻՎ 1
ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԸ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգրքի 63-րդ հոդվածի 1-ին
կետով,65-րդ հոդվածի 1,2 կետերով, << Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի 32-րդ
հոդվածի դրույթներով <<Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին>> Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 5-րդ մասով
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
1.ՀՀ

Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի թիվ 1 նախադպրոցական բյուջետային հիմնարկը

վերակազմավորման ճանապարհով վերակազմակերպելու Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի
մարզի <<ԱՐԹԻԿԻ ԹԻՎ 1 ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ>> համայնքային
ոչ առևտրային կազմակերպություն:
2.Հաստատել

Հայաստանի

Հանրապետության

Շիրակի

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ>>

մարզի

<<ԱՐԹԻԿԻ

համայնքային

ԹԻՎ

1

ոչ առևտրային

կազմակերպությանն ամրացվող անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնվող գույքի կազմն ու
արժեքը համաձայն սույն որոշման 1 հավելվածի:
3.Հաստատել

Հայաստանի

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ

Հանրապետության

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ

Շիրակի

մարզի

<<ԱՐԹԻԿԻ

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ>>համայնքային

ոչ

ԹԻՎ

1

առևտրային

կազմակերպությանն սեփականության իրավունքով հանձնվող գույքի կազմն ու արժեքը համաձայն
սույն որոշման 2 հավելվածի:
4.Հաստատել ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի թիվ 1 նախադպրոցական բյուջետային հիմնարկի
իրավունքների /այդ թվում գույքային/ և պարտավորությունների Հայաստանի

Հանրապետության

Շիրակի մարզի <<ԱՐԹԻԿԻ ԹԻՎ 1 ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ>>
համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությանը փոխանցման ակտը:
5. Հայաստանի

Հանրապետության Շիրակի մարզի <<ԱՐԹԻԿԻ ԹԻՎ 1 ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ>>համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրեն
նշանակել Անահիտ Բաբկենի Դավթյանին /անձնագիր՝ AM 0838122, տրված 20.08.2012թ, 028-ի կողմից,
հաշվառված ք. Արթիկ, Լմբատ 2 թղմ. շ. 31, բն. 5/՝ նրան ազատելով ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի
թիվ 1 նախադպրոցական բյուջետային հիմնարկի տնօրենի պարտականությունից:
6.Հաստատության տնօրենին հանձնարարել.
1) մշակել կազմակերպության կանոնադրությունը և այն ներկայացնել համայնքի ղեկավարին
2)սույն որոշման, ինչպես նաև սույն որոշման համաձայն ստեղծվող համայնքային ոչ առևտրային
կազմակերպության կանոնադրության Հայաստանի Հանրապետության
համայնքի

Շիրակի մարզի Արթիկ

ավագանու կողմից հաստատումից հետո, դիմել Հայաստանի Հանրապետության

իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն՝ նորաստեղծ կազմակերպության
պետական գրանցում կատարելու և վերակազմավորված հիմնարկը հաշվառումից հանելու խնդրանքով,
3)կազմակերպության պետական գրանցումից հետո կատարել կազմակերպչական աշխատանքներ
բանկային հաշվի ձևակերպման, կնիքի ու անկյունային դրոշմակնիքի, ինչպես նաև բլանկների և
իրավաբանական անձին անհրաժեշտ այլ ատրիբուտների պատրաստման ուղղությամբ:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ, Արթիկ համայնք,
Ազատության hրապարակ 1, հեռ՝ 374 244 52021, էլ. փոստ՝ www.qax.artik@gmail.com, ինտ, կայք՝ www. artik.am

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
20 օգոստոսի 2013 թվականի N 256-Ա
ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՐԹԻԿԻ ԹԻՎ 2
ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԸ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգրքի 63-րդ հոդվածի 1-ին
կետով,65-րդ հոդվածի 1,2 կետերով, << Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի 32-րդ
հոդվածի դրույթներով <<Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին>> Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 5-րդ մասով
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
1.ՀՀ

Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի թիվ 2 նախադպրոցական բյուջետային հիմնարկը

վերակազմավորման ճանապարհով վերակազմակերպելու Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի
մարզի <<ԱՐԹԻԿԻ ԹԻՎ 2 ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ>> համայնքային
ոչ առևտրային կազմակերպություն:
2.Հաստատել

Հայաստանի

Հանրապետության

Շիրակի

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ>>

մարզի

<<ԱՐԹԻԿԻ

համայնքային

ԹԻՎ

2

ոչ առևտրային

կազմակերպությանն ամրացվող անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնվող գույքի կազմն ու
արժեքը համաձայն սույն որոշման 1 հավելվածի:
3.Հաստատել

Հայաստանի

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ

Հանրապետության

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ

Շիրակի

մարզի

<<ԱՐԹԻԿԻ

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ>>համայնքային

ոչ

ԹԻՎ

2

առևտրային

կազմակերպությանն սեփականության իրավունքով հանձնվող գույքի կազմն ու արժեքը համաձայն
սույն որոշման 2 հավելվածի:
4.Հաստատել ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի թիվ 2 նախադպրոցական բյուջետային հիմնարկի
իրավունքների /այդ թվում գույքային/ և պարտավորությունների Հայաստանի

Հանրապետության

Շիրակի մարզի <<ԱՐԹԻԿԻ ԹԻՎ 2 ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ>>
համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությանը փոխանցման ակտը:
5. Հայաստանի

Հանրապետության Շիրակի մարզի <<ԱՐԹԻԿԻ ԹԻՎ 2 ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ>>համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրեն
նշանակել Էլիզա Գևորգի Ֆռանգյանին /անձնագիր՝ AE 0467641, տրված 25.05.2000թ, 028-ի կողմից,
հաշվառված ք. Արթիկ, Բաբաջանյան 25/՝ նրան ազատելով ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի թիվ 2
նախադպրոցական բյուջետային հիմնարկի տնօրենի պարտականությունից:
6.Հաստատության տնօրենին հանձնարարել.
1) մշակել կազմակերպության կանոնադրությունը և այն ներկայացնել համայնքի ղեկավարին
2)սույն որոշման, ինչպես նաև սույն որոշման համաձայն ստեղծվող համայնքային ոչ առևտրային
կազմակերպության կանոնադրության Հայաստանի Հանրապետության
համայնքի

Շիրակի մարզի Արթիկ

ավագանու կողմից հաստատումից հետո, դիմել Հայաստանի Հանրապետության

իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն՝ նորաստեղծ կազմակերպության
պետական գրանցում կատարելու և վերակազմավորված հիմնարկը հաշվառումից հանելու խնդրանքով,
3)կազմակերպության պետական գրանցումից հետո կատարել կազմակերպչական աշխատանքներ
բանկային հաշվի ձևակերպման, կնիքի ու անկյունային դրոշմակնիքի, ինչպես նաև բլանկների և
իրավաբանական անձին անհրաժեշտ այլ ատրիբուտների պատրաստման ուղղությամբ:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Ազատության hրապարակ 1,

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
20 օգոստոսի 2013 թվականի N 257-Ա
ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՐԹԻԿԻ ԹԻՎ 3
ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԸ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգրքի 63-րդ հոդվածի 1-ին
կետով,65-րդ հոդվածի 1,2 կետերով, << Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի 32-րդ
հոդվածի դրույթներով <<Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին>> Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 5-րդ մասով
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
1.ՀՀ

Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի թիվ 3 նախադպրոցական բյուջետային հիմնարկը

վերակազմավորման ճանապարհով վերակազմակերպելու Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի
մարզի <<ԱՐԹԻԿԻ ԹԻՎ 3 ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ>> համայնքային
ոչ առևտրային կազմակերպություն:
2.Հաստատել

Հայաստանի

Հանրապետության

Շիրակի

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ>>

մարզի

<<ԱՐԹԻԿԻ

համայնքային

ԹԻՎ

3

ոչ առևտրային

կազմակերպությանն ամրացվող անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնվող գույքի կազմն ու
արժեքը համաձայն սույն որոշման 1 հավելվածի:
3.Հաստատել

Հայաստանի

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ

Հանրապետության

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ

Շիրակի

մարզի

<<ԱՐԹԻԿԻ

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ>>համայնքային

ոչ

ԹԻՎ

3

առևտրային

կազմակերպությանն սեփականության իրավունքով հանձնվող գույքի կազմն ու արժեքը համաձայն
սույն որոշման 2 հավելվածի:
4.Հաստատել ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի թիվ 3 նախադպրոցական բյուջետային հիմնարկի
իրավունքների /այդ թվում գույքային/ և պարտավորությունների Հայաստանի
Շիրակի մարզի <<ԱՐԹԻԿԻ ԹԻՎ 3

Հանրապետության

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ>>

համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությանը փոխանցման ակտը:

5. Հայաստանի

Հանրապետության Շիրակի մարզի <<ԱՐԹԻԿԻ ԹԻՎ 3 ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ>>համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրեն
նշանակել Ռիտա Սերյոժայի Աղաջանյանին /անձնագիր՝ AC 0471254, տրված 26.11.1998թ. 028-ի կողմից,
հաշվառված ք. Արթիկ, Սպանդարյան 28/՝ նրան ազատելով ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի թիվ 3
նախադպրոցական բյուջետային հիմնարկի տնօրենի պարտականությունից:
6.Հաստատության տնօրենին հանձնարարել.
1) մշակել կազմակերպության կանոնադրությունը և այն ներկայացնել համայնքի ղեկավարին
2)սույն որոշման, ինչպես նաև սույն որոշման համաձայն ստեղծվող համայնքային ոչ առևտրային
կազմակերպության կանոնադրության Հայաստանի Հանրապետության
համայնքի

Շիրակի մարզի Արթիկ

ավագանու կողմից հաստատումից հետո, դիմել Հայաստանի Հանրապետության

իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն՝ նորաստեղծ կազմակերպության
պետական գրանցում կատարելու և վերակազմավորված հիմնարկը հաշվառումից հանելու խնդրանքով,
3)կազմակերպության պետական գրանցումից հետո կատարել կազմակերպչական աշխատանքներ
բանկային հաշվի ձևակերպման, կնիքի ու անկյունային դրոշմակնիքի, ինչպես նաև բլանկների և
իրավաբանական անձին անհրաժեշտ այլ ատրիբուտների պատրաստման ուղղությամբ:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Ազատության hրապարակ 1,

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
20 օգոստոսի 2013 թվականի N 258-Ա
ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՐԹԻԿԻ ԹԻՎ 4
ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԸ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգրքի 63-րդ հոդվածի 1-ին
կետով,65-րդ հոդվածի 1,2 կետերով, << Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի 32-րդ
հոդվածի դրույթներով <<Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին>> Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 5-րդ մասով
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
1.ՀՀ

Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի թիվ 4 նախադպրոցական բյուջետային հիմնարկը

վերակազմավորման ճանապարհով վերակազմակերպելու Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի
մարզի <<ԱՐԹԻԿԻ ԹԻՎ 4 ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ>> համայնքային
ոչ առևտրային կազմակերպություն:
2.Հաստատել

Հայաստանի

Հանրապետության

Շիրակի

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ>>

մարզի

<<ԱՐԹԻԿԻ

համայնքային

ԹԻՎ

4

ոչ առևտրային

կազմակերպությանն ամրացվող անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնվող գույքի կազմն ու
արժեքը համաձայն սույն որոշման 1 հավելվածի:
3.Հաստատել

Հայաստանի

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ

Հանրապետության

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ

Շիրակի

մարզի

<<ԱՐԹԻԿԻ

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ>>համայնքային

ոչ

ԹԻՎ

4

առևտրային

կազմակերպությանն սեփականության իրավունքով հանձնվող գույքի կազմն ու արժեքը համաձայն
սույն որոշման 2 հավելվածի:
4.Հաստատել ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի թիվ 4 նախադպրոցական բյուջետային հիմնարկի
իրավունքների /այդ թվում գույքային/ և պարտավորությունների Հայաստանի

Հանրապետության

Շիրակի մարզի <<ԱՐԹԻԿԻ ԹԻՎ 4

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ>>

համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությանը փոխանցման ակտը:
5. Հայաստանի

Հանրապետության Շիրակի մարզի <<ԱՐԹԻԿԻ ԹԻՎ 4 ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ>>համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրեն
նշանակել Հասմիկ Մերուժանի Աջամօղլյանին /անձնագիր՝

AE 0642947, տրված 15.11.2000թ. 028-ի

կողմից, հաշվառված ք. Արթիկ, Նալբանդյան փ. տուն 25/՝ նրան ազատելով ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ
համայնքի թիվ 4 նախադպրոցական բյուջետային հիմնարկի տնօրենի պարտականությունից:
6.Հաստատության տնօրենին հանձնարարել.
1) մշակել կազմակերպության կանոնադրությունը և այն ներկայացնել համայնքի ղեկավարին
2)սույն որոշման, ինչպես նաև սույն որոշման համաձայն ստեղծվող համայնքային ոչ առևտրային
կազմակերպության կանոնադրության Հայաստանի Հանրապետության
համայնքի

Շիրակի մարզի Արթիկ

ավագանու կողմից հաստատումից հետո, դիմել Հայաստանի Հանրապետության

իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն՝ նորաստեղծ կազմակերպության
պետական գրանցում կատարելու և վերակազմավորված հիմնարկը հաշվառումից հանելու խնդրանքով,
3)կազմակերպության պետական գրանցումից հետո կատարել կազմակերպչական աշխատանքներ
բանկային հաշվի ձևակերպման, կնիքի ու անկյունային դրոշմակնիքի, ինչպես նաև բլանկների և
իրավաբանական անձին անհրաժեշտ այլ ատրիբուտների պատրաստման ուղղությամբ:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Ազատության hրապարակ 1,

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
20 օգոստոսի 2013 թվականի N 259-Ա
ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ
ԱՐՏԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԸ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՉ
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգրքի 63-րդ հոդվածի 1-ին
կետով,65-րդ հոդվածի 1,2 կետերով, << Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի 32-րդ
հոդվածի դրույթներով <<Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին>> Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 5-րդ մասով
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
1.ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքային ենթակայության Արթիկի քաղաքային արտադպրոցական
կենտրոն

բյուջետային հիմնարկը

վերակազմավորման ճանապարհով վերակազմակերպելու

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի <<ԱՐԹԻԿԻ ԳԵՂԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ >> համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն:
2.Հաստատել Հայաստանի

Հանրապետության Շիրակի մարզի << ԱՐԹԻԿԻ ԳԵՂԱԳԻՏԱԿԱՆ

ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ >> համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությանն ամրացվող
անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնվող գույքի կազմն ու արժեքը համաձայն սույն որոշման

N1 հավելվածի:
3.Հաստատել Հայաստանի
ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ

Հանրապետության Շիրակի մարզի << ԱՐԹԻԿԻ ԳԵՂԱԳԻՏԱԿԱՆ

ԿԵՆՏՐՈՆ

>>համայնքային

ոչ

առևտրային

կազմակերպությանն

սեփականության իրավունքով հանձնվող գույքի կազմն ու արժեքը համաձայն սույն

որոշման N2

հավելվածի:
4.Հաստատել ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքային ենթակայության Արթիկի քաղաքային
արտադպրոցական կենտրոն

բյուջետային հիմնարկի իրավունքների /այդ թվում գույքային/ և

պարտավորությունների Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի << ԱՐԹԻԿԻ ԳԵՂԱԳԻՏԱԿԱՆ

ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ >> համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությանը փոխանցման
ակտը:
5.

Հայաստանի

ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ

Հանրապետության

Շիրակի

ԿԵՆՏՐՈՆ>>համայնքային

ոչ

մարզի

<<ԱՐԹԻԿԻ

առևտրային

նշանակել Հայարփի Մանվելի Բիչախչյանին /անձնագիր՝

ԳԵՂԱԳԻՏԱԿԱՆ

կազմակերպության

տնօրեն

AM 0404363, տրված 03.08.2011թ. 028-ի

կողմից, հաշվառված ք. Արթիկ, Անկախության փ. շ. 7/2/՝ նրան ազատելով .ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի
համայնքային ենթակայության Արթիկի քաղաքային արտադպրոցական կենտրոն

բյուջետային

հիմնարկի տնօրենի պարտականությունից:
6.Հաստատության տնօրենին հանձնարարել.
1) մշակել կազմակերպության կանոնադրությունը և այն ներկայացնել համայնքի ղեկավարին
2)սույն որոշման, ինչպես նաև սույն որոշման համաձայն ստեղծվող համայնքային ոչ առևտրային
կազմակերպության կանոնադրության Հայաստանի Հանրապետության
համայնքի

Շիրակի մարզի Արթիկ

ավագանու կողմից հաստատումից հետո, դիմել Հայաստանի Հանրապետության

իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն՝ նորաստեղծ կազմակերպության
պետական գրանցում կատարելու և վերակազմավորված հիմնարկը հաշվառումից հանելու խնդրանքով,
3)կազմակերպության պետական գրանցումից հետո կատարել կազմակերպչական աշխատանքներ
բանկային հաշվի ձևակերպման, կնիքի ու անկյունային դրոշմակնիքի, ինչպես նաև բլանկների և
իրավաբանական անձին անհրաժեշտ այլ ատրիբուտների պատրաստման ուղղությամբ:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Ազատության hրապարակ 1,

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
20 օգոստոսի 2013 թվականի N 260-Ա
ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՐԹԻԿԻ ԹԻՎ 2
ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏՈՒՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԸ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՉ
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգրքի 63-րդ հոդվածի 1-ին
կետով,65-րդ հոդվածի 1,2 կետերով, << Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի 32-րդ
հոդվածի դրույթներով <<Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին>> Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 5-րդ մասով
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
1.ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքային ենթակայության Արթիկի թիվ 2 շրջանային մշակույթի
տուն բյուջետային հիմնարկը վերակազմավորման ճանապարհով վերակազմակերպելու Հայաստանի
Հանրապետության Շիրակի մարզի <<ԱՐԹԻԿԻ

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԿԵՆՏՐՈՆ>> համայնքային ոչ

առևտրային կազմակերպություն:
2.Հաստատել

Հայաստանի

Հանրապետության

ԿԵՆՏՐՈՆ>>

համայնքային

ոչ

օգտագործման

իրավունքով հանձնվող գույքի կազմն ու արժեքը համաձայն սույն որոշման N1

առևտրային

Շիրակի

մարզի

<<ԱՐԹԻԿԻ

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ

ամրացվող

անհատույց

կազմակերպությանն

հավելվածի:
3.Հաստատել Հայաստանի
ԿԵՆՏՐՈՆ>>համայնքային

ոչ

Հանրապետության Շիրակի մարզի << ԱՐԹԻԿԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ
առևտրային

կազմակերպությանն

սեփականության

իրավունքով

հանձնվող գույքի կազմն ու արժեքը համաձայն սույն որոշման N2 հավելվածի:
4.Հաստատել ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքային ենթակայության Արթիկի թիվ 2 շրջանային
մշակույթի

տուն

բյուջետային

հիմնարկի

իրավունքների

/այդ

թվում

գույքային/

և

պարտավորությունների Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի << ԱՐԹԻԿԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ>> համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությանը փոխանցման ակտը:

5.

Հայաստանի

Հանրապետության

Շիրակի

մարզի

<<ԱՐԹԻԿԻ

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ

ԿԵՆՏՐՈՆ>>

համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրեն նշանակել Սևակ Վազգենի Բիչախչյանին
/անձնագիր՝ AK 0469078, տրված 24.03.2010թ. 028-ի կողմից, հաշվառված ք. Արթիկ, Անկախության փ.
շ.21ա, բն. 5/՝ նրան ազատելով ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքային ենթակայության Արթիկի թիվ 2
շրջանային մշակույթի տուն բյուջետային հիմնարկի տնօրենի պարտականությունից:
6.Հաստատության տնօրենին հանձնարարել.
1) մշակել կազմակերպության կանոնադրությունը և այն ներկայացնել համայնքի ղեկավարին
2)սույն որոշման, ինչպես նաև սույն որոշման համաձայն ստեղծվող համայնքային ոչ առևտրային
կազմակերպության կանոնադրության Հայաստանի Հանրապետության
համայնքի

Շիրակի մարզի Արթիկ

ավագանու կողմից հաստատումից հետո, դիմել Հայաստանի Հանրապետության

իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն՝ նորաստեղծ կազմակերպության
պետական գրանցում կատարելու և վերակազմավորված հիմնարկը հաշվառումից հանելու խնդրանքով,
3)կազմակերպության պետական գրանցումից հետո կատարել կազմակերպչական աշխատանքներ
բանկային հաշվի ձևակերպման, կնիքի ու անկյունային դրոշմակնիքի, ինչպես նաև բլանկների և
իրավաբանական անձին անհրաժեշտ այլ ատրիբուտների պատրաստման ուղղությամբ:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնք
ք. Արթիկ, Ազատության Հրապարակ 1,

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
20 օգոստոսի 2013 թվականի N 261-Ա
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ << ԱՐԹԻԿԻ ՎԱՐԱԶ ՍԱՄՈՒԵԼՅԱՆԻ
ԱՆՎԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏՈՒՆ>> ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԸ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՉ
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգրքի 63-րդ հոդվածի 1-ին
կետով,65-րդ հոդվածի 1,2 կետերով, << Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի 32-րդ
հոդվածի դրույթներով <<Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին>> Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 5-րդ մասով
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
1.ՀՀ Շիրակի մարզի <<Արթիկի Վարազ Սամուելյանի անվան մշակույթի տուն>> բյուջետային
հիմնարկը վերակազմավորման ճանապարհով վերակազմակերպելու Հայաստանի Հանրապետության
Շիրակի մարզի <<ԱՐԹԻԿԻ ՎԱՐԱԶ ՍԱՄՈՒԵԼՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏՈՒՆ>> համայնքային ոչ
առևտրային կազմակերպություն:
2.Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի <<ԱՐԹԻԿԻ ՎԱՐԱԶ ՍԱՄՈՒԵԼՅԱՆԻ
ԱՆՎԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏՈՒՆ >> համայնքային

ոչ առևտրային կազմակերպությանն ամրացվող

անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնվող գույքի կազմն ու արժեքը համաձայն սույն որոշման

N1 հավելվածի:
3.Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի <<ԱՐԹԻԿԻ ՎԱՐԱԶ ՍԱՄՈՒԵԼՅԱՆԻ
ԱՆՎԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏՈՒՆ >>համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությանն սեփականության
իրավունքով հանձնվող գույքի կազմն ու արժեքը համաձայն սույն որոշման N2 հավելվածի:
4.Հաստատել ՀՀ Շիրակի մարզի <<Արթիկի Վարազ Սամուելյանի անվան մշակույթի տուն>>
բյուջետային հիմնարկի իրավունքների /այդ թվում գույքային/ և պարտավորությունների Հայաստանի

Հանրապետության Շիրակի մարզի <<ԱՐԹԻԿԻ ՎԱՐԱԶ ՍԱՄՈՒԵԼՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏՈՒՆ
>> համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությանը փոխանցման ակտը:
5. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի <<ԱՐԹԻԿԻ ՎԱՐԱԶ ՍԱՄՈՒԵԼՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ
ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏՈՒՆ >> համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրեն նշանակել Զոհրապ
Ռաֆիկի Թորոսյանին /անձնագիր՝
ք. Արթիկ,

AN 0379136, տրված 21.02.2013թ. 028-ի կողմից, հաշվառված

Աղաքարյան փ. տուն 1/՝ ՝ նրան

ազատելով ՀՀ Շիրակի մարզի <<Արթիկի Վարազ

Սամուելյանի անվան մշակույթի տուն>> բյուջետային հիմնարկի տնօրենի պարտականությունից:
6.Հաստատության տնօրենին հանձնարարել.
1) մշակել կազմակերպության կանոնադրությունը և այն ներկայացնել համայնքի ղեկավարին
2)սույն որոշման, ինչպես նաև սույն որոշման համաձայն ստեղծվող համայնքային ոչ առևտրային
կազմակերպության կանոնադրության Հայաստանի Հանրապետության
համայնքի

Շիրակի մարզի Արթիկ

ավագանու կողմից հաստատումից հետո, դիմել Հայաստանի Հանրապետության

իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն՝ նորաստեղծ կազմակերպության
պետական գրանցում կատարելու և վերակազմավորված հիմնարկը հաշվառումից հանելու խնդրանքով,
3)կազմակերպության պետական գրանցումից հետո կատարել կազմակերպչական աշխատանքներ
բանկային հաշվի ձևակերպման, կնիքի ու անկյունային դրոշմակնիքի, ինչպես նաև բլանկների և
իրավաբանական անձին անհրաժեշտ այլ ատրիբուտների պատրաստման ուղղությամբ:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Ազատության hրապարակ 1,

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
20 օգոստոսի 2013 թվականի N 262-Ա
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՄԱՐԶԱԴՊՌՈՑ
ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԸ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ
ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգրքի 63-րդ հոդվածի 1-ին
կետով,65-րդ հոդվածի 1,2 կետերով, << Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի 32-րդ
հոդվածի դրույթներով <<Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին>> Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 5-րդ մասով
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
1.ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի քաղաքային մարզադպրոց բյուջետային հիմնարկը վերակազմավորման
ճանապարհով վերակազմակերպելու Հայաստանի

Հանրապետության Շիրակի մարզի <<ԱՐԹԻԿԻ

ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑ>> համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն:
2.Հաստատել Հայաստանի

Հանրապետության Շիրակի մարզի<<ԱՐԹԻԿԻ ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑ>>

համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությանն ամրացվող անհատույց օգտագործման իրավունքով
հանձնվող գույքի կազմն ու արժեքը համաձայն սույն որոշման N1 հավելվածի:
3.Հաստատել Հայաստանի

Հանրապետության Շիրակի մարզի<<ԱՐԹԻԿԻ ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑ>>

համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությանն սեփականության իրավունքով հանձնվող գույքի
կազմն ու արժեքը համաձայն սույն որոշման N2 հավելվածի:
4.Հաստատել ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի քաղաքային մարզադպրոց

բյուջետային հիմնարկի

իրավունքների /այդ թվում գույքային/ և պարտավորությունների Հայաստանի
Շիրակի մարզի << ԱՐԹԻԿԻ ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑ >>

Հանրապետության

համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությանը

փոխանցման ակտը:
5. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի <<ԱՐԹԻԿԻ ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑ>>համայնքային ոչ
առևտրային կազմակերպության տնօրեն նշանակել Յուրի Բունյաթի Նահապետյանին /անձնագիր՝
AG 0652882, տրված 04.03.2006թ. 028-ի կողմից, հաշվառված ք. Արթիկ, Իսահակյան փ. տուն 22/՝ նրան

ազատելով ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի քաղաքային մարզադպրոց բյուջետային հիմնարկի տնօրենի
պարտականությունից:
6.Հաստատության տնօրենին հանձնարարել.
1) մշակել կազմակերպության կանոնադրությունը և այն ներկայացնել համայնքի ղեկավարին
2)սույն որոշման, ինչպես նաև սույն որոշման համաձայն ստեղծվող համայնքային ոչ առևտրային
կազմակերպության կանոնադրության Հայաստանի Հանրապետության
համայնքի

Շիրակի մարզի Արթիկ

ավագանու կողմից հաստատումից հետո, դիմել Հայաստանի Հանրապետության

իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն՝ նորաստեղծ կազմակերպության
պետական գրանցում կատարելու և վերակազմավորված հիմնարկը հաշվառումից հանելու խնդրանքով,
3)կազմակերպության պետական գրանցումից հետո կատարել կազմակերպչական աշխատանքներ
բանկային հաշվի ձևակերպման, կնիքի ու անկյունային դրոշմակնիքի, ինչպես նաև բլանկների և
իրավաբանական անձին անհրաժեշտ այլ ատրիբուտների պատրաստման ուղղությամբ:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնք
ք. Արթիկ, Ազատության Հրապարակ 1,

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
20 օգոստոսի 2013 թվականի N 263-Ա
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԸ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ
ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգրքի 63-րդ հոդվածի 1-ին
կետով,65-րդ հոդվածի 1,2 կետերով, << Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի 32-րդ
հոդվածի դրույթներով <<Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին>> Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 5-րդ մասով
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
1.ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի քաղաքային գրադարան բյուջետային հիմնարկը վերակազմավորման
ճանապարհով վերակազմակերպելու Հայաստանի

Հանրապետության Շիրակի մարզի <<ԱՐԹԻԿԻ

ԳՐԱԴԱՐԱՆ>> համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն:
2.Հաստատել

Հայաստանի

Հանրապետության

Շիրակի

մարզի

<<ԱՐԹԻԿԻ

ԳՐԱԴԱՐԱՆ>>

համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությանն ամրացվող անհատույց օգտագործման իրավունքով
հանձնվող գույքի կազմն ու արժեքը համաձայն սույն որոշման N1 հավելվածի:
3.Հաստատել

Հայաստանի

Հանրապետության

Շիրակի

մարզի<<ԱՐԹԻԿԻ

ԳՐԱԴԱՐԱՆ>>

համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությանն սեփականության իրավունքով հանձնվող գույքի
կազմն ու արժեքը համաձայն սույն որոշման N2 հավելվածի:
4.Հաստատել

ՀՀ

Շիրակի

մարզի

Արթիկի

քաղաքային

գրադարան

բյուջետային

իրավունքների /այդ թվում գույքային/ և պարտավորությունների Հայաստանի
Շիրակի մարզի << ԱՐԹԻԿԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆ >>
փոխանցման ակտը:

հիմնարկի

Հանրապետության

համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությանը

5. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի << ԱՐԹԻԿԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆ >> համայնքային ոչ
առևտրային կազմակերպության տնօրեն նշանակել Օլգա Ասպուրակի Նահապետյանին /անձնագիր՝
AE 0664434 տրված 05.09.2000թ. 028-ի կողմից, հաշվառված ք. Արթիկ, Տոնականյան փ. շ. 34. բն. 7/՝ նրան
ազատելով ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի

քաղաքային գրադարան բյուջետային հիմնարկի տնօրենի

պարտականությունից:
6.Հաստատության տնօրենին հանձնարարել.
1) մշակել կազմակերպության կանոնադրությունը և այն ներկայացնել համայնքի ղեկավարին
2)սույն որոշման, ինչպես նաև սույն որոշման համաձայն ստեղծվող համայնքային ոչ առևտրային
կազմակերպության կանոնադրության Հայաստանի Հանրապետության
համայնքի

Շիրակի մարզի Արթիկ

ավագանու կողմից հաստատումից հետո, դիմել Հայաստանի Հանրապետության

իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն՝ նորաստեղծ կազմակերպության
պետական գրանցում կատարելու և վերակազմավորված հիմնարկը հաշվառումից հանելու խնդրանքով,
3)կազմակերպության պետական գրանցումից հետո կատարել կազմակերպչական աշխատանքներ
բանկային հաշվի ձևակերպման, կնիքի ու անկյունային դրոշմակնիքի, ինչպես նաև բլանկների և
իրավաբանական անձին անհրաժեշտ այլ ատրիբուտների պատրաստման ուղղությամբ:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Ազատության hրապարակ 1,

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
20 օգոստոսի 2013 թվականի N 264-Ա
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿԻ ՄԱՐԶԱՀԱՄԱԼԻՐ
ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԸ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ
ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգրքի 63-րդ հոդվածի 1-ին
կետով,65-րդ հոդվածի 1,2 կետերով, << Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի 32-րդ
հոդվածի դրույթներով <<Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին>> Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 5-րդ մասով
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
1.ՀՀ Շիրակի մարզի

Արթիկի Մարզահամալիր բյուջետային հիմնարկը վերակազմավորման

ճանապարհով վերակազմակերպելու Հայաստանի

Հանրապետության Շիրակի մարզի <<ԱՐԹԻԿԻ

ՄԱՐԶԱՀԱՄԱԼԻՐ>> համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն:
2.Հաստատել Հայաստանի

Հանրապետության Շիրակի մարզի <<ԱՐԹԻԿԻ ՄԱՐԶԱՀԱՄԱԼԻՐ>>

համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությանն ամրացվող անհատույց օգտագործման իրավունքով
հանձնվող գույքի կազմն ու արժեքը համաձայն սույն որոշման N1 հավելվածի:
3.Հաստատել Հայաստանի

Հանրապետության Շիրակի մարզի <<ԱՐԹԻԿԻ ՄԱՐԶԱՀԱՄԱԼԻՐ>>

համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությանն սեփականության իրավունքով հանձնվող գույքի
կազմն ու արժեքը համաձայն սույն որոշման N2 հավելվածի:
4.Հաստատել ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի Մարզահամալիր բյուջետային հիմնարկի իրավունքների
/այդ թվում գույքային/ և պարտավորությունների Հայաստանի

Հանրապետության Շիրակի մարզի

<<ԱՐԹԻԿԻ ՄԱՐԶԱՀԱՄԱԼԻՐ>> համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությանը փոխանցման
ակտը:
5. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի << ԱՐԹԻԿԻ ՄԱՐԶԱՀԱՄԱԼԻՐ >>համայնքային ոչ
առևտրային կազմակերպության տնօրեն նշանակել Սերոբ Պետրոսի Եղուրջյանին /անձնագիր՝

AH 0523109, տրված 04.02.2008թ. 028-ի կողմից, հաշվառված ք. Արթիկ, Աբովյան շ.13. բն. 12/՝ նրան
ազատելով ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի քաղաքային մարզահամալիր բյուջետային հիմնարկի տնօրենի
պարտականությունից:
6.Հաստատության տնօրենին հանձնարարել.
1) մշակել կազմակերպության կանոնադրությունը և այն ներկայացնել համայնքի ղեկավարին
2)սույն որոշման, ինչպես նաև սույն որոշման համաձայն ստեղծվող համայնքային ոչ առևտրային
կազմակերպության կանոնադրության Հայաստանի Հանրապետության
համայնքի

Շիրակի մարզի Արթիկ

ավագանու կողմից հաստատումից հետո, դիմել Հայաստանի Հանրապետության

իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն՝ նորաստեղծ կազմակերպության
պետական գրանցում կատարելու և վերակազմավորված հիմնարկը հաշվառումից հանելու խնդրանքով,
3)կազմակերպության պետական գրանցումից հետո կատարել կազմակերպչական աշխատանքներ
բանկային հաշվի ձևակերպման, կնիքի ու անկյունային դրոշմակնիքի, ինչպես նաև բլանկների և
իրավաբանական անձին անհրաժեշտ այլ ատրիբուտների պատրաստման ուղղությամբ:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Ազատության hրապարակ 1,

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
20 օգոստոսի 2013 թվականի N 265-Ա
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿԻ ԴԱՆԻԵԼ ՂԱԶԱՐՅԱՆԻ
ԱՆՎԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԸ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ
ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգրքի 63-րդ հոդվածի
1-ին կետով,65-րդ հոդվածի 1,2 կետերով, <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի 32-րդ
հոդվածի դրույթներով <<Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին>> Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 5-րդ մասով
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
1.ՀՀ Շիրակի մարզի
բյուջետային

հիմնարկը

Արթիկի Դանիել Ղազարյանի անվան մանկական երաժշտական դպրոց
վերակազմավորման

ճանապարհով

վերակազմակերպելու Հայաստանի

Հանրապետության Շիրակի մարզի<<ԱՐԹԻԿԻ ԴԱՆԻԵԼ ՂԱԶԱՐՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ
ԴՊՐՈՑ>> համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն:
2.Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի <<ԱՐԹԻԿԻ ԴԱՆԻԵԼ ՂԱԶԱՐՅԱՆԻ
ԱՆՎԱՆ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ >> համայնքային

ոչ առևտրային կազմակերպությանն ամրացվող

անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնվող գույքի կազմն ու արժեքը համաձայն սույն որոշման

N1 հավելվածի:
3.Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի <<ԱՐԹԻԿԻ ԴԱՆԻԵԼ ՂԱԶԱՐՅԱՆԻ
ԱՆՎԱՆ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ>> համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությանն սեփականության
իրավունքով հանձնվող գույքի կազմն ու արժեքը համաձայն սույն որոշման N2 հավելվածի:
4.Հաստատել ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի Դանիել Ղազարյանի անվան մանկական երաժշտական
դպրոց բյուջետային հիմնարկի իրավունքների /այդ թվում գույքային/ և պարտավորությունների

Հայաստանի

Հանրապետության Շիրակի մարզի <<ԱՐԹԻԿԻ ԴԱՆԻԵԼ ՂԱԶԱՐՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ

ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ >> համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությանը փոխանցման ակտը:
5. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի <<ԱՐԹԻԿԻ ԴԱՆԻԵԼ ՂԱԶԱՐՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ
ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ>> համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրեն նշանակել
Վահիդա Հենրիկի Կարախանյանին /անձնագիր՝

AM 0211681, տրված 17.02.2001թ. 028-ի կողմից,

հաշվառված ք. Արթիկ, Անկախության փ. շ.12, բն. 2/՝ նրան ազատելով ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի
Դանիել Ղազարյանի անվան մանկական երաժշտական դպրոց բյուջետային հիմնարկի տնօրենի
պարտականությունից:
6.Հաստատության տնօրենին հանձնարարել.
1) մշակել կազմակերպության կանոնադրությունը և այն ներկայացնել համայնքի ղեկավարին
2)սույն որոշման, ինչպես նաև սույն որոշման համաձայն ստեղծվող համայնքային ոչ առևտրային
կազմակերպության կանոնադրության Հայաստանի Հանրապետության
համայնքի

Շիրակի մարզի Արթիկ

ավագանու կողմից հաստատումից հետո, դիմել Հայաստանի Հանրապետության

իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն՝ նորաստեղծ կազմակերպության
պետական գրանցում կատարելու և վերակազմավորված հիմնարկը հաշվառումից հանելու խնդրանքով,
3)կազմակերպության պետական գրանցումից հետո կատարել կազմակերպչական աշխատանքներ
բանկային հաշվի ձևակերպման, կնիքի ու անկյունային դրոշմակնիքի, ինչպես նաև բլանկների և
իրավաբանական անձին անհրաժեշտ այլ ատրիբուտների պատրաստման ուղղությամբ:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Ազատության hրապարակ 1,

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿԻ ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ
ՖՈՒՏԲՈԼԻ ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԸ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՉ
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգրքի 63-րդ
հոդվածի 1-ին կետով,

65-րդ հոդվածի 1,2 կետերով, << Տեղական ինքնակառավարման

մասին>>

32-րդ

ՀՀ

օրենքի

հոդվածի

դրույթներով

<<Պետական

ոչ

առևտրային

կազմակերպությունների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 5-րդ
մասով
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
1. ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի մանկապատանեկան ֆուտբոլի մարզադպրոց բյուջետային
հիմնարկը վերակազմավորման ճանապարհով վերակազմակերպելու
Հանրապետության

Շիրակի

մարզի

<<ԱՐԹԻԿԻ

ՖՈՒՏԲՈԼԻ

Հայաստանի

ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑ>>

համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն:
2. Հաստատել ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքային ենթակայության Արթիկի
մանկապատանեկան ֆուտբոլի մարզադպրոց բյուջետային հիմնարկի իրավունքների և
պարտավորությունների Հայաստանի
ՖՈՒՏԲՈԼԻ ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑ>>

Հանրապետության Շիրակի մարզի <<ԱՐԹԻԿԻ

համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությանը

փոխանցման ակտը:
3. Հայաստանի

Հանրապետության

Շիրակի

մարզի

<<ԱՐԹԻԿԻ

ՖՈՒՏԲՈԼԻ

ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑ>> համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրեն նշանակել

Սամվել Հաջաթյանին /անձնագիր՝

AM 0549762, տրված 07.12.2011թ. 028-ի կողմից,

հաշվառված ք. Արթիկ, Լմբատ 1 թաղամաս, շ.33, բն. 2/՝ նրան ազատելով ՀՀ Շիրակի մարզի

Արթիկի մանկապատանեկան ֆուտբոլի մարզադպրոց բյուջետային հիմնարկի տնօրենի
պարտականությունից:
4. Հաստատության տնօրենին հանձնարարել.
1)

մշակել

կազմակերպության

կանոնադրությունը

և

այն

ներկայացնել

համայնքի

ղեկավարին
2) սույն որոշման, ինչպես նաև սույն որոշման համաձայն ստեղծվող համայնքային ոչ
առևտրային կազմակերպության կանոնադրության Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի
մարզի Արթիկ համայնքի
Հանրապետության

ավագանու կողմից հաստատումից հետո, դիմել Հայաստանի

իրավաբանական

անձանց

պետական

ռեգիստրի

գործակալություն՝

նորաստեղծ կազմակերպության պետական գրանցում կատարելու և վերակազմավորված
հիմնարկը հաշվառումից հանելու խնդրանքով,
3)

կազմակերպության

պետական

գրանցումից

հետո

կատարել

կազմակերպչական

աշխատանքներ բանկային հաշվի ձևակերպման, կնիքի ու անկյունային դրոշմակնիքի, ինչպես
նաև բլանկների և իրավաբանական անձին անհրաժեշտ այլ ատրիբուտների պատրաստման
ուղղությամբ:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Ազատության hրապարակ 1,
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ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ
ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ՀԱՍՑԵԱՎՈՐՄԱՆ ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ 07 ՕԳՈՍՏՈՍԻ N 242- Ա
ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ԵՎ ՆՈՐ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2005թ. դեկտեմբերի 29-ի <<Քաղաքային և
գյուղական

բնակավայրերում

ներբնակավայրային

աշխարհագրական

օբյեկտների

անվանակոչման, անվանափոխման, անշարժ գույքի` ըստ դրա գտնվելու և (կամ) տեղակայման
վայրի համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական գրանցման կարգը
հաստատելու և հասցեների գրանցման լիազոր մարմին սահմանելու մասին>>

թիվ 2387-Ն

որոշումով և հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի
պետական կոմիտեի 01.08.2013թ-ի N Կ-31/ 07/2013-42-0003 ծանուցումը պետական գրանցման
վարույթի կասեցման վերաբերյալ
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
1. ՈՒժը կորցրած ճանաչել Արթիկի քաղաքապետի 07.08.2013թ-ի N 242-Ա որոշումը:
2. Արթիկ համայնքի սեփականությունը հանդիսացող Լմբատ 1 թաղամասի 29 շենքի
թիվ 7 բնակարանին տրամադրել ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Լմբատ 1 թաղամաս
29 շենք բնակարան թիվ 6 հասցեն:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Ազատության hրապարակ 1,
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿԻ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ
ԴՊՐՈՑ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԸ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգրքի 63-րդ հոդվածի
1-ին կետով,65-րդ հոդվածի 1,2 կետերով, <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի
32-րդ հոդվածի դրույթներով <<Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին>>
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 5-րդ մասով
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
1. ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի մանկական գեղարվեստի դպրոց բյուջետային հիմնարկը
վերակազմավորման

ճանապարհով

վերակազմակերպելու

Հայաստանի

Հանրապետության Շիրակի մարզի <<ԱՐԹԻԿԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑ>> համայնքային
ոչ առևտրային կազմակերպություն:
2. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի <<ԱՐԹԻԿԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ
ԴՊՐՈՑ>> համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությանն ամրացվող անհատույց
օգտագործման

իրավունքով հանձնվող գույքի կազմն ու արժեքը համաձայն սույն

որոշման N1 հավելվածի:
3. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի <<ԱՐԹԻԿԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ
ԴՊՐՈՑ>>

համայնքային

ոչ

առևտրային

կազմակերպությանն

իրավունքով հանձնվող գույքի կազմն ու արժեքը համաձայն սույն
հավելվածի:

սեփականության
որոշման N 2

4. Հաստատել ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի մանկական գեղարվեստի դպրոց

բյուջետային

հիմնարկի իրավունքների /այդ թվում գույքային/ և պարտավորությունների Հայաստանի
Հանրապետության Շիրակի մարզի <<ԱՐԹԻԿԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑ>> համայնքային
ոչ առևտրային կազմակերպությանը փոխանցման ակտը:
5. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի <<ԱՐԹԻԿԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑ>>
համայնքային

ոչ

առևտրային

Քարտաշյանին /անձնագիր՝

կազմակերպության

տնօրեն

նշանակել

Սամվել

AE 0252909, տրված 01.07.1999թ. 028-ի կողմից, հաշվառված

ք. Արթիկ, Գ. Նժդեհի 1-ին նրբանցք տուն 2/՝ նրան ազատելով ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի

գեղարվեստի դպրոց բյուջետային հիմնարկի տնօրենի պարտականությունից:
6. Հաստատության տնօրենին հանձնարարել.
1)

մշակել

կազմակերպության

կանոնադրությունը

և

այն

ներկայացնել

համայնքի

ղեկավարին
2)սույն որոշման, ինչպես նաև սույն որոշման համաձայն ստեղծվող համայնքային ոչ
առևտրային կազմակերպության կանոնադրության Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի
մարզի Արթիկ համայնքի
Հանրապետության

ավագանու կողմից հաստատումից հետո, դիմել Հայաստանի

իրավաբանական

անձանց

պետական

ռեգիստրի

գործակալություն՝

նորաստեղծ կազմակերպության պետական գրանցում կատարելու և վերակազմավորված
հիմնարկը հաշվառումից հանելու խնդրանքով,
3)կազմակերպության

պետական

գրանցումից

հետո

կատարել

կազմակերպչական

աշխատանքներ բանկային հաշվի ձևակերպման, կնիքի ու անկյունային դրոշմակնիքի, ինչպես
նաև բլանկների և իրավաբանական անձին անհրաժեշտ այլ ատրիբուտների պատրաստման
ուղղությամբ:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Ազատության hրապարակ 1

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
21 օգոստոսի 2013 թվականի N 267-Ա
ԱՐԹԻԿ ՔԱՂԱՔԻ ՉԱՐԵՆՑԻ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 3/1 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԹՈՐԳՈՄ ՄՈՒՇԵՂԻ
ՄԿՐՏՉՅԱՆԻ ՍԵՓԱԿԱՆ ՀՈՂԱՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ԻՆՔՆԱԿԱՄ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՕՐԻՆԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով

Հայաստանի

Հանրապետության

քաղաքացիական

օրենսգրքի

188-րդ

հոդվածով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006թ-ի մայիսի 18-ի <<Ինքնակամ
կառույցների օրինականացման և տնօրինման կարգը հաստատելու մասին>> 912-ն որոշումով և հաշվի
առնելով Արթիկի քաղաքապետարանի քաղաքաշինության, ճարտարապետության, հողօգտագործման,
կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի կողմից տրված մասնագիտական եզրակացությունը

ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
1. Արթիկ քաղաքի Չարենցի փողոց թիվ 3/1 հասցեում գտնվող քաղաքացի Թորգոմ Մուշեղի
Մկրտչյանի /անձնագիր AG 0568305, տրված 02.05.2006թ, 028-ից, հասցեն՝ Գ. Նժդեհի թիվ
11/ սեփական հողատարածքում կառուցված /անշարժ գուքի սեփականության իրավունքի
վկայական N 09082013-08-0028, տրված 09.08.02013թ-ին/ 28.95 քմ մակերեսով տպարանի
կառուցման և սպասարկման համար շենք- շինությունները և ինքնակամ բացվածքը
ճանաչել օրինական:
2. Ընդունել ի գիտություն
1/ Կառույցների պահպանումը չի խախտում այլ անձանց իրավունքները և օրենքով
պահպանվող շահերը կամ վտանգ չի սպառնում քաղաքացիների կյանքին ու առողջությանը:
2/ Շինությունները կառուցված չէ ինժեներատրանսպորտային գոտիներում, կամ կառուցված
չէ քաղաքաշինական նորմերին ու կանոններին էական խախտումներով և չի առաջացնում
հարկադիր սերվիտուտի իրավունք:
3. Սահմանել, որ սեփականատերը
ա/ սույն որոշման ընդունման օրվանից 60-օրյա ժամկետում Արթիկի համայնքի բյուջեի
900205101125 հաշվին պետք է վճարի ՀՀ Կառավարության 2006թ-ի մայիսի 18-ի թիվ 912-Ն
որոշման 13-րդ կետի ա/ և բ/ ենթակետերով սահմանված 53047.5 /հիսուներեք հազար
քառասունյոթ դրամ հիսուն լումա/ ՀՀ դրամ օրինականացման վճարը:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Ազատության Հրապարակ 1,

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
22 օգոստոսի 2013

N 268-

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՆԴԱՄ ԿԱՐԻՆԵ ԳՅՈՐԳԻԻ ԶՈՒՌՆԱՉՅԱՆԻ ԴԻՄՈՒՄԸ ԻՐԵՆ
ԽՆԱՄԱԿԱԼ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Արթիկի քաղաքապետ Արսեն Աբրահամյանս, ուսումնասիրելով համայնքի անդամ
Կարինե Գյորգիի Զուռնաչյանի դիմումը՝ անչափահաս Անի Հովիկի Իգիթյանի նկատմամբ
խնամակալ նշանակելու մասին
ՊԱՐԶԵՑԻ
Արթիկ քաղաքի բնակչուհի Կարինե Գյորգիի Զուռնաչյանի փեսան՝ Հովիկ Իգիթյանը և
նրա աղջիկը՝Լիաննա Զուռնաչյանը, ժամանակավոր բացակայում են հանրապետությունից և
գտնվում են ՌԴ-ում: Թոռնուհին՝ Անի Հովիկի Իգիթյանը /ծնված 18.07.2006թ./ գտնվում է
տատի՝ Կարինե Գյորգիի Զուռնաչյանի խնամքի տակ:
Կարինե Գյորգիի Զուռնաչյանի դիմել է խնդրանքով՝ իր թոռնուհու նկատմամբ իրեն
նշանակել խնամակալ և հանդես գալ երեխայի իրավունքներն ու շահերը պաշտպանող անձ՝
երեխայի ծնողների բացակայության ընթացքում:
Ելնելով երեխայի իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության, նրանց
խնամքի, ուսման ու դաստիարակության շահերից, նրանց
անունից և ի շահ նրանց
անհրաժեշտ
գործարքները
կնքելու
անհրաժեշտությունից
և
ղեկավարվելով
ՀՀ
քաղաքացիական օրենսգրքի 33,34,36 և 37 հոդվածներով, <<Տեղական ինքնակառավարման
մասին>> ՀՀ օրեսգրքի 33-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2.1 կետով, <<Խնամակալության և
հոգաբարձության մարմինների>> կանոնադրության 3-րդ բաժնի 13-րդ կետի 1-ին մասի ա
կետով և հաշվի առնելով համայնքի ղեկավարին կից խնամակալության և հոգաբարձության
հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը՝
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
1. Անչափահաս՝ Անի Հովիկի Իգիթյանի /ծնված 18.07.2006թ/ նկատմամբ սահմանել
խնամակալություն:
2. Կարինե Գյորգիի Զուռնաչյանին նշանակել խնամակալ մինչև 2013թ. նոյեմբեր ամիսը:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Ազատության Հրապարակ 1,

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
22 օգոստոսի 2013 թվականի N 269ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԻՉ ՄԵՐՈՒԺԱՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆԻՆ ՊԱՏԿԱՆՈՂ
ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ ԹԻՎ 36 ՇԵՆՔԻ ԹԻՎ 3 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ
ԳՈՐԾԱՌԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով

ՀՀ

կառավարության

2002թ.

փետրվարի

2-ի

<<Հայաստանի

Հանրապետությունում շենքերի,շինությունների կամ դրանց կարգը հաստատելու մասին>> թիվ
88 որոշումով և հիմք ընդունելով քաղաքացի Մերուժան Հակոբյանի 15.08.2013թ-ի թիվ 461
դիմումն ու անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի N 1274998 վկայականը

ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
Արթիկ համայնքի բնակիչ Մերուժան Հակոբյանին պատկանող

23.03.2006թ-ի

անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի վկայականով /վկ. N 1274998/ փաստագրված
ք. Արթիկ, Անկախության փողոց թիվ 36 շենքի թիվ 3 հասցեում գտնվող բնակարանի
գարծառնական

նշանակությունը

փոփոխել

հասարակական

նշանակության՝ որպես գրասենյան օգտագործելու համար:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

գործառնական

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնք
ք. Արթիկ, Ազատության Հրապարակ 1,

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
22 օգոստոսի 2013 թվականի N 270-Ա
ԱՐԹԻԿ ՔԱՂԱՔԻ ԿԱՄՈՅԻ 1-ԻՆ ՆՐԲ.ԹԻՎ 11 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆԸ ԿԻՑ ՀՈՂԱՄԱՍԻ
ԵՎ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԺԵՆՅԱ ԱՇՈՏԻ ՔՈՐՕՂԼԱՆՅԱՆԻՆ
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հարցի քննարկման համար հիմք է հանդիսացել Արթիկ քաղաքի բնակիչ Ժենյան Քորօղլանյանի
/ծնված 29.12.1933թ./ 09.08.2013թ. N 451 դիմումը:
Տեղագրական հանույթի ճշգրտումից պարզվել է, որ Կամոյի 1-ին նրբ. թիվ 11 հասցեում 08-0020121-0081 կադաստրային ծածկագրով հողամասի մակերեսը փաստացի կազմում է 889.5քմ, որից 600.0
քմ մակերեսով հողամասը Ժ.Քորօղլանյանի ժառանգության իրավունքով ձեռք բերած հողամասն
է:Ժառանգության իրավունքով ձեռք բերած հողամասին կից օգտագործվող 289.5 քմ մակերեսով
հողամասը օրենքի ուժով կարող է փոխանցվել է անհատույց սեփականության իրավունքով:
Հաշվի առնելով, որ բնակելի տունը կառուցվել է մինչև 2001թվականը,ժառանգության իրավունքի
վկայագիրը, ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի
տարածքային ստորաբաժանման 06/08/2013թ. N ԱՏ-02/08/2013-42-0002 գրությունը, Արթիկի
քաղաքապետարանի քաղաքաշինության, ճարտարապետության, հողօգտագործման, կոմունալ
տնտեսության և բարեկարգման բաժնի եզրակացությունը, և հիմք ընդունելով պետական լիազոր
մարմնից որակավորման վկայական ստացած անձանց
և կազմակերպությունների կողմից
ներկայացված չափագրական փաստաթղթերը, համաձայն որի Ժ.Քորօղլանյանի բնակելի տան
զբաղեցրած և դրա սպասարկման համար անհրաժեշտ հողամասը համապատասխանում է ՀՀ հողային
օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 1,2,3 ենթակետերով սահմանված պահանջներին և ընդգրկված չէ
նույն օրենսգրքի 60-րդ հոդվածով նախատեսված սահմանափակումների ցանկում, ղեկավարվելով
<<Իրավունքը հաստատող փաստաթղթերը չպահպանված անհատական բնակելի տների
կարգավիճակի մասին>> ՀՀ օրենքով, ՀՀ կառավարության 2005թվականի դեկտեմբերի 29-ի
<<Հայաստանի Հանրապետության քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում, ներբնակավայրային
աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչման, անվանափոխության, անշարժ գույքի` ըստ դրա
գտնվելու և (կամ) տեղակայման վայրի համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական
գրանցման կարգը հաստատելու և հասցեների գրանցման լիազոր մարմին սահմանելու մասին>> հ2387Ն որոշմամբ.
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
1. Վերականգնել Կամոյի 1-ին նրբ.թիվ 11 հասցեում գտնվող գույքային միավորների նկատմամբ
Ժենյա Աշոտի Քորօղլանյանի հողօգտագործման իրավունքը բնակելի տան զբաղեցրած և
սպասարկման համար անհրաժեշտ ժառանգության իրավունքով ձեռք բերած 600.0քմ
մակերեսով հողամասին կից 289.5քմ մակերեսով հողամասի չափով՝ ճանաչելով նրա

2.
3.
4.

5.

սեփականության իրավունքը 889.5քմ մակերեսով հողամասի և դրա վրա գտնվող շենքշինությունների նկատմամբ:
Շենք-շինությունների մակերեսները ենթակա են չափագրման պետական լիազոր մարմնի
կողմից որակավորման վկայական ստացած անձանց և կազմակերպությունների կողմից:
Արթիկ քաղաքի Կամոյի թիվ 11 հասցեի բնակելի տանը տրամադրել հասցե ՀՀ Շիրակի մարզիք.
Արթիկ Կամոյի 1-ին նրբ. թիվ 11:
Առաջարկել ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի
Արթիկի տարածքային ստորաբաժանմանը գրանցել քաղաքացի(ներ) Ժենյան Աշոտի
Քորօղլանյանի սեփականության իրավունքը սույն որոշման 1-ին կետում նշված հողամասի
նկատմամբ, տրամադրել անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական
լուծելով գույքագրման արդյունքում հաշվառված անշարժ գույքի խնդիրները:
Սույն որոշման կատարման կազմակերպումն ու պարտավորությունը դնել Արթիկի
քաղաքապետարանի քաղաքաշինության, ճարտարապետության, հողօգտագործման բնակ.
կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի վրա:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնք
ք. Արթիկ, Ազատության Հրապարակ 1,

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
22 օգոստոսի 2013 թվականի N 271-Ա
ԱՐԹԻԿ ՔԱՂԱՔԻ Պ.ՍԵՎԱԿ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 16 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆԸ ԿԻՑ ՀՈՂԱՄԱՍԻ
ԵՎ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԱԿՈԲ ԷԼԲԱԿԻ ԱԴԱՄՅԱՆԻ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հարցի քննարկման համար հիմք է հանդիսացել Արթիկ քաղաքի բնակիչ Հակոբ Էլբակի
Ադամյանի /ծնված 24.04.1954թ./ 07.08.2013թ. N 449 դիմումը:
Տեղագրական հանույթի ճշգրտումից պարզվել է, որ Պ.Սևակ թիվ 16 հասցեում 08-0002-0082-0016
կադաստրային ծածկագրով հողամասի մակերեսը փաստացի կազմում է 902.9քմ, որից 540.0 քմ
մակերեսով հողամասը Հակոբ Ադամյանի սեփականության իրավունքով պատկանող հողամասն
է:Օրինական հողամասին կից օգտագործվող 300.0 քմ մակերեսով հողամասը օրենքի ուժով կարող է
փոխանցվել է անհատույց սեփականության իրավունքով,իսկ 62.9 քմ մակերեսով ավել օգտագործվող
հողատարածքը ենթակա է օտարման հողի տվյալ տարածքի համապատասխան կադաստրային արժեքի
չափով է 1 քմ-ի համար 528 դրամ:
Հաշվի առնելով, որ բնակելի տունը կառուցվել է մինչև 2001թվականը,ժառանգության իրավունքի
վկայագիրը, ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի
տարածքային ստորաբաժանման 01/08/2013թ. N ԱՏ-30/07/2013-42-0002 գրությունը, Արթիկի
քաղաքապետարանի քաղաքաշինության, ճարտարապետության, հողօգտագործման, կոմունալ
տնտեսության և բարեկարգման բաժնի եզրակացությունը, համաձայն որի Հ. Ադամյանի բնակելի տան
զբաղեցրած և դրա սպասարկման համար անհրաժեշտ հողամասը համապատասխանում է ՀՀ հողային
օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 1,2,3 ենթակետերով սահմանված պահանջներին և ընդգրկված չէ
նույն օրենսգրքի 60-րդ հոդվածով նախատեսված սահմանափակումների ցանկում, ղեկավարվելով
<<Իրավունքը հաստատող փաստաթղթերը չպահպանված անհատական բնակելի տների
կարգավիճակի մասին>> ՀՀ օրենքով, ՀՀ կառավարության 2005թվականի դեկտեմբերի 29-ի
<<Հայաստանի Հանրապետության քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում, ներբնակավայրային
աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչման, անվանափոխության, անշարժ գույքի` ըստ դրա
գտնվելու և (կամ) տեղակայման վայրի համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական
գրանցման կարգը հաստատելու և հասցեների գրանցման լիազոր մարմին սահմանելու մասին>> հ2387Ն որոշմամբ.
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
6. Վերականգնել Պ.Սևակ թիվ 16 հասցեում գտնվող գույքային միավորների նկատմամբ Հակոբ
Ադամյանի հողօգտագործման իրավունքը բնակելի տան զբաղեցրած և սպասարկման համար
անհրաժեշտ օրինական 540.0քմ մակերեսով հողամասին կից 300.0քմ մակերեսով հողամասի
չափով՝ ճանաչելով նրա սեփականության իրավունքը 902.9քմ մակերեսով հողամասի և դրա
վրա գտնվող շենք-շինությունների նկատմամբ:

7. Հակոբ Ադամյանի կողմից իր հողամասի սահմանների մեջ գտնվող ավել օգտագործվող 62.9քմ
հողատարածքը ուղղակի վաճառքով վաճառել իրեն՝ 1քմ-ի գին սահմանելով տվյալ տարածքի
հողի գործող կադաստրային արժեքի չափը:
8. Շենք-շինությունների մակերեսները ենթակա են չափագրման պետական լիազոր մարմնի
կողմից որակավորման վկայական ստացած անձանց և կազմակերպությունների կողմից:
9. Արթիկ քաղաքի Պ.Սևակ թիվ 16 հասցեի բնակելի տանը տրամադրել հասցե ՀՀ Շիրակի մարզիք.
Արթիկ Պ.Սևակ թիվ 16:
10. Առաջարկել ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի
Արթիկի տարածքային ստորաբաժանմանը գրանցել քաղաքացի(ներ) Հակոբ Էլբակի Ադամյանի
սեփականության
իրավունքը սույն որոշման 1-ին կետում նշված հողամասի նկատմամբ,
տրամադրել անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական լուծելով
գույքագրման արդյունքում հաշվառված անշարժ գույքի խնդիրները:
11. Սույն որոշման կատարման կազմակերպումն ու պարտավորությունը դնել Արթիկի
քաղաքապետարանի քաղաքաշինության, ճարտարապետության, հողօգտագործման բնակ.
կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի վրա:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնք
ք. Արթիկ, Ազատության Հրապարակ 1,

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
22 օգոստոսի 2013 թվականի N 272-Ա
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՀՈՂԵՐԻՑ ԱՐԹԻԿ
ՔԱՂԱՔԻ ԲՆԱԿԻՉ ԴԱՎԻԹ ՍՄԲԱՏԻ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆԻՆ 30.0 ՔՄ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ
ՀՈՂԱՏԱՐԱԾՔ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Արթիկ համայնքի սեփականությունը հանդիսացող Ս.Դավթի թիվ 4/5 հասցեում գտնվող
30.0քմ մակերեսով հողատարածքի 12.08. 2013 թ-ին քաղաքապետարանում կայացած աճուրդ
վաճառքում հաղթող է ճանաչվել աճուրդում առավելագույն 116.0/ հարյուր տասնվեց հազար/
գին առաջարկող Դ.Կարապետյանը:
Նկատի ունենալով վերոհիշյալը և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության <<ՀՀ
Հողային օրենսգրքի>> 67, 68, 70 հոդվածներով,<<Տեղական ինքնակառավարման մասին>>
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 38-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ ենթակետով,
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003թ. մայիսի 8-ի թիվ 714-ն որոշմամբ
հաստատված կարգի 22, 23 կետերով և հիմք ընդունելով համայնքի ավագանու 2013թ.. ապրիլի
12-ի թիվ 26-Ա որոշումը
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`

12. Արթիկ համայնքի սեփականություն հանդիսացող Ս.Դավթի թիվ 4/5 հասցեում գտնվող
/կադաստրային ծածկագիր 08-002-0040-0117/ 30.0քմ մակերեսով հողատարածքը
սեփականության իրավունքով հանձնել աճուրդում հաղթող ճանաչված քաղ. Դավիթ
Սմբատի Կարապետյանին՝ ավտոտնակ կառուցելու նպատակով:
13. Հանձնարարել քաղաքապետարանի քաղ. և ճարտ. բաժնին՝ սահմանված կարգով
քաղաքացի Դավիթ Կարապետյանին տրամադրել անհրաժեշտ տեխնիկական
փաստաթղթերը:
14. Պարտավորեցնել քաղաքացուն՝ քաղաքապետարանի հետ կնքել հողի օտարման
պայմանագիր, որի նոտարական վավերացման և պայմանագրից ծագող իրավունքների
գրանցման հետ կապված ծախսերը կատարել քաղ. Դ.Կարապետյանի հաշվին:
15. Պարտավորեցնել Դավիթ Կարապետյանին
Սահմանված
կարգով
ներկայացնել
հայտ՝
ճարտարապետահատակագծային
առաջադրանք
ստանալու համար, որի հիման վրա պատվիրել բնակելի տան
նախագծային փաստաթղթերը և ներկայացնել համաձայնեցման:
1/Նախագծային
փաստաթղթերի
համաձայնեցումից
հետո,
շինարարության
թույլտվություն ստանալու համար ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության 2002թ. փետրվարի 2-ի թիվ 91 որոշմամբ սահմանված փաստաթղթերի
փաթեթը:
2/Շինարարության թույլտվություն ստանալուց հետո, մեկամսյա ժամկետում սկսել և
նախագծով նախատեսված ժամկետում ավարտել շինարարությունն ու Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության 1998թ. հուլիսի 30-ի թիվ 477 որոշմամբ
սահմանված կարգով շինարարության ավարտը ներկայացնել փաստագրման:
5.Հողամասն ըստ գործառնական նշանակության չօգտագործելու սահմանված
ժամկետներում շինարարական աշխատանքները չիրականացնելը կամ շինարարության
ընթացքում չհամաձայնեցված նախագծային շեղումներ թույլ տալու դեպքում, կկիռարվեն
օրենքով նախատեսված ներգործության միջոցներ և օրենքով սահմանված կարգով հողամասը
ետ կվերցվի:
6.<<Հողի հարկի մասին>>օրենքի համաձայն, տվյալ հողամասի հողի հարկը ենթակա է
գանձման, ելնելով հողի կադաստրային արժեքից և կադաստրային արժեքի փոփոխման
դեպքում այն ենթակա է փոփոխման:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնք
ք. Արթիկ, Ազատության Հրապարակ 1,

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
22 օգոստոսի 2013 թվականի N 273-Ա
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՀՈՂԵՐԻՑ ԱՐԹԻԿ
ՔԱՂԱՔԻ ԲՆԱԿԻՉ ՀԱԿՈԲ ԱՐԱՄԱՅԻՍԻ ԴԱՎԱՅԱՆԻՆ 28.0 ՔՄ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ
ՀՈՂԱՏԱՐԱԾՔ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Արթիկ համայնքի սեփականությունը հանդիսացող Գայի փողոց թիվ 17 հասցեում
գտնվող 28.0քմ մակերեսով հողատարածքի 12. 08. 2013 թ-ին քաղաքապետարանում կայացած
աճուրդ վաճառքում հաղթող է ճանաչվել աճուրդում առավելագույն 110.0/ հարյուր տաս
հազար/ գին առաջարկող Հ.Դավայանը:
Նկատի ունենալով վերոհիշյալը և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության <<ՀՀ
Հողային օրենսգրքի>> 67, 68, 70 հոդվածներով,<<Տեղական ինքնակառավարման մասին>>
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 38-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ ենթակետով,
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003թ. մայիսի 8-ի թիվ 714-ն որոշմամբ
հաստատված կարգի 22, 23 կետերով և հիմք ընդունելով համայնքի ավագանու 2013թ.. ապրիլի
12-ի թիվ 28-Ա որոշումը
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`

16. Արթիկ համայնքի սեփականություն հանդիսացող Գայի փողոց թիվ 17 հասցեում
գտնվող
/կադաստրային
ծածկագիր
08-002-0014-0032/
28.0քմ
մակերեսով
հողատարածքը սեփականության իրավունքով հանձնել աճուրդում հաղթող ճանաչված
քաղ. Հակոբ Դավայանին՝ ավտոտնակ կառուցելու նպատակով:
17. Հանձնարարել քաղաքապետարանի քաղ. և ճարտ. բաժնին՝ սահմանված կարգով
քաղաքացի Հ.Դավայանին տրամադրել անհրաժեշտ տեխնիկական փաստաթղթերը:
18. Պարտավորեցնել քաղաքացուն՝ քաղաքապետարանի հետ կնքել հողի օտարման
պայմանագիր, որի նոտարական վավերացման և պայմանագրից ծագող իրավունքների
գրանցման հետ կապված ծախսերը կատարել քաղ. Հ. Դավայանի հաշվին:
19. Պարտավորեցնել Հ.Դավայանին
Սահմանված
կարգով
ներկայացնել
հայտ՝
ճարտարապետահատակագծային
առաջադրանք
ստանալու համար, որի հիման վրա պատվիրել բնակելի տան
նախագծային փաստաթղթերը և ներկայացնել համաձայնեցման:
1/Նախագծային
փաստաթղթերի
համաձայնեցումից
հետո,
շինարարության
թույլտվություն ստանալու համար ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2002թ. փետրվարի 2-ի թիվ 91 որոշմամբ սահմանված փաստաթղթերի
փաթեթը:

2/Շինարարության թույլտվություն ստանալուց հետո, մեկամսյա ժամկետում սկսել և
նախագծով նախատեսված ժամկետում ավարտել շինարարությունն ու Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության 1998թ. հուլիսի 30-ի թիվ 477 որոշմամբ
սահմանված կարգով շինարարության ավարտը ներկայացնել փաստագրման:
5.Հողամասն ըստ գործառնական նշանակության չօգտագործելու սահմանված
ժամկետներում շինարարական աշխատանքները չիրականացնելը կամ շինարարության
ընթացքում չհամաձայնեցված նախագծային շեղումներ թույլ տալու դեպքում, կկիռարվեն
օրենքով նախատեսված ներգործության միջոցներ և օրենքով սահմանված կարգով հողամասը
ետ կվերցվի:
6.<<Հողի հարկի մասին>>օրենքի համաձայն, տվյալ հողամասի հողի հարկը ենթակա է
գանձման, ելնելով հողի կադաստրային արժեքից և կադաստրային արժեքի փոփոխման
դեպքում այն ենթակա է փոփոխման:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնք
ք. Արթիկ, Ազատության Հրապարակ 1,

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՀՈՂԵՐԻՑ ԱՐԹԻԿ
ՔԱՂԱՔԻ ԲՆԱԿԻՉ ԱՐԱ ԱԼԵՔՅԱՆԻՆ 30.0 ՔՄ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ՀՈՂԱՏԱՐԱԾՔ ՕՏԱՐԵԼՈՒ
ՄԱՍԻՆ
Արթիկ համայնքի սեփականությունը հանդիսացող Թումանյան 38/4 հասցեում գտնվող
30.0քմ մակերեսով հողատարածքի 12. 08. 2013 թ-ին քաղաքապետարանում կայացած աճուրդ
վաճառքում հաղթող է ճանաչվել աճուրդում առավելագույն 118.0/ հարյուր տասնութ հազար/
գին առաջարկող Արա Ալեքյանը:
Նկատի ունենալով վերոհիշյալը և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության <<ՀՀ
Հողային օրենսգրքի>> 67, 68, 70 հոդվածներով,<<Տեղական ինքնակառավարման մասին>>
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 38-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ ենթակետով,
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003թ. մայիսի 8-ի թիվ 714-ն որոշմամբ
հաստատված կարգի 22, 23 կետերով և հիմք ընդունելով համայնքի ավագանու 2013թ.. ապրիլի
12-ի թիվ 27-Ա որոշումը
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`

20. Արթիկ համայնքի սեփականություն հանդիսացող Թումանյան թիվ 38/4 հասցեում
գտնվող
/կադաստրային
ծածկագիր
08-002-0059-0020/
30.0քմ
մակերեսով
հողատարածքը սեփականության իրավունքով հանձնել աճուրդում հաղթող ճանաչված
քաղ. Արա Ալեքյանին՝ ավտոտնակ կառուցելու նպատակով:
21. Հանձնարարել քաղաքապետարանի քաղ. և ճարտ. բաժնին՝ սահմանված կարգով
քաղաքացի Ա.Ալեքյանին տրամադրել անհրաժեշտ տեխնիկական փաստաթղթերը:
22. Պարտավորեցնել քաղաքացուն՝ քաղաքապետարանի հետ կնքել հողի օտարման
պայմանագիր, որի նոտարական վավերացման և պայմանագրից ծագող իրավունքների
գրանցման հետ կապված ծախսերը կատարել քաղ. Ա.Ալեքյանի հաշվին:
23. Պարտավորեցնել Արա Ալեքյանին
Սահմանված
կարգով
ներկայացնել
հայտ՝
ճարտարապետահատակագծային
առաջադրանք
ստանալու համար, որի հիման վրա պատվիրել բնակելի տան
նախագծային փաստաթղթերը և ներկայացնել համաձայնեցման:
1/Նախագծային
փաստաթղթերի
համաձայնեցումից
հետո,
շինարարության
թույլտվություն ստանալու համար ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության 2002թ. փետրվարի 2-ի թիվ 91 որոշմամբ սահմանված փաստաթղթերի
փաթեթը:
2/Շինարարության թույլտվություն ստանալուց հետո, մեկամսյա ժամկետում սկսել և
նախագծով նախատեսված ժամկետում ավարտել շինարարությունն ու Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության 1998թ. հուլիսի 30-ի թիվ 477 որոշմամբ
սահմանված կարգով շինարարության ավարտը ներկայացնել փաստագրման:
5.Հողամասն ըստ գործառնական նշանակության չօգտագործելու սահմանված
ժամկետներում շինարարական աշխատանքները չիրականացնելը կամ շինարարության
ընթացքում չհամաձայնեցված նախագծային շեղումներ թույլ տալու դեպքում, կկիռարվեն
օրենքով նախատեսված ներգործության միջոցներ և օրենքով սահմանված կարգով հողամասը
ետ կվերցվի:
6.<<Հողի հարկի մասին>>օրենքի համաձայն, տվյալ հողամասի հողի հարկը ենթակա է
գանձման, ելնելով հողի կադաստրային արժեքից և կադաստրային արժեքի փոփոխման
դեպքում այն ենթակա է փոփոխման:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Ազատության Հրապարակ 1,
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ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Արթիկի քաղաքապետ Արսեն Աբրահամյանս, ուսումնասիրելով համայնքի անդամ
Գայանե Սարգսի Ղազարյանի դիմումը՝ անչափահաս Գայանե Մկրտիչի Շախպազյանի
նկատմամբ խնամակալ նշանակելու մասին
ՊԱՐԶԵՑԻ
Արթիկ քաղաքի բնակչուհի Գայանե Սարգսի Ղազարյանի որդին՝ Մկրտիչ Սամսոնի
Շախպազյանը և նրա հարսը՝ Քրիստինե Մուրադի Սիմոնյանը, ժամանակավոր բացակայում
են հանրապետությունից և գտնվում են ՌԴ-ում: Թոռնուհին՝ Գայանե Մկրտիչի Շախպազյանը
/ծնված 07.12.2009թ./ գտնվում է տատի՝ Գայանե Սարգսի Ղազարյանի խնամքի տակ:
Գայանե Սարգսի Ղազարյանը դիմել է խնդրանքով՝ իր թոռնուհու նկատմամբ իրեն
նշանակել խնամակալ և հանդես գալ երեխայի իրավունքներն ու շահերը պաշտպանող անձ՝
երեխայի ծնողների բացակայության ընթացքում:
Ելնելով երեխայի իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության, նրանց
խնամքի, ուսման ու դաստիարակության շահերից, նրանց
անունից և ի շահ նրանց
անհրաժեշտ
գործարքները
կնքելու
անհրաժեշտությունից
և
ղեկավարվելով
ՀՀ
քաղաքացիական օրենսգրքի 33, 34, 36 և 37 հոդվածներով, <<Տեղական ինքնակառավարման
մասին>> ՀՀ օրեսգրքի 33-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2.1 կետով, <<Խնամակալության և
հոգաբարձության մարմինների>> կանոնադրության 3-րդ բաժնի 13-րդ կետի 1-ին մասի ա/
կետով և հաշվի առնելով համայնքի ղեկավարին կից խնամակալության և հոգաբարձության
հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը՝
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
3. Անչափահաս
Գայանե Մկրտիչի Շախպազյանի /ծնված 07.12.2009թ./ նկատմամբ
սահմանել խնամակալություն:
4. Գայանե Սարգսի Ղազարյանին նշանակել խնամակալ մինչև 2013թ. նոյեմբեր ամիսը:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Ազատության hրապարակ 1
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ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԻՉ ՍԱՐԳԻՍ ՌԱՖԱՅԵԼԻ ԳԱԼՍՏՅԱՆԻՆ
ՊԱՏԿԱՆՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՀԱՍՑԵԱՎՈՐՄԱՆ ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ 07 ՄԱՐՏԻ 2012Թ-Ի N
68-Ա ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ԵՎ ՆՈՐ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2005թ. դեկտեմբերի 29-ի <<Քաղաքային և
գյուղական
բնակավայրերում
ներբնակավայրային
աշխարհագրական
օբյեկտների
անվանակոչման, անվանափոխման, անշարժ գույքի` ըստ դրա գտնվելու և (կամ) տեղակայման
վայրի համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական գրանցման կարգը
հաստատելու և հասցեների գրանցման լիազոր մարմին սահմանելու մասին>> թիվ 2387-Ն
որոշումով և հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի
պետական կոմիտեի 01.08.2013թ-ի N Կ-31/07/2013-42-0003 ծանուցումը պետական գրանցման
վարույթի կասեցման վերաբերյալ
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
1.ՈՒժը կորցրած ճանաչել Արթիկի քաղաքապետի 18.06.2013թ-ի N 177-Ա որոշումը:
2. Արթիկ համայնքի բնակիչ Ազատ Խաչատուրի Ափոյանին պատկանող 13.12.2011թ-ի
անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի վկայականով /վկ. N 2859278/ 08-002-00250042 կադաստրային ծածկագրով փաստագրված ք. Արթիկ, Ս.Դավթի փողոց 1-ի փակուղի
թիվ 20 հասցեում գտնվող բնակելի տանից Ազատ Խաչատուրի Ափոյանին առանձնացվող
659.9քմ հողամասին և ամրակայված շենք- շինություններին

տրամադրել ՀՀ Շիրակի

մարզ, ք. Արթիկ, Ս.Դավթի փողոց 1-ի փակուղի թիվ 20 հասցեն:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Ազատության hրապարակ 1

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
30 օգոստոսի 2013 թվականի N 278-Ա

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԻՉ ՍԱՐԳԻՍ ՌԱՖԱՅԵԼԻ ԳԱԼՍՏՅԱՆԻՆ
ՊԱՏԿԱՆՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՀԱՍՑԵԱՎՈՐՄԱՆ ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ 07 ՄԱՐՏԻ 2012Թ-Ի N
68-Ա ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ԵՎ ՆՈՐ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2005թ. դեկտեմբերի 29-ի <<Քաղաքային և
գյուղական
բնակավայրերում
ներբնակավայրային
աշխարհագրական
օբյեկտների
անվանակոչման, անվանափոխման, անշարժ գույքի` ըստ դրա գտնվելու և (կամ) տեղակայման
վայրի համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական գրանցման կարգը
հաստատելու և հասցեների գրանցման լիազոր մարմին սահմանելու մասին>> թիվ 2387-Ն
որոշումով և հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի
պետական կոմիտեի 01.08.2013թ-ի N Կ-31/07/2013-42-0003 ծանուցումը պետական գրանցման
վարույթի կասեցման վերաբերյալ
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
1.ՈՒժը կորցրած ճանաչել Արթիկի քաղաքապետի 07.03.2012թ-ի N 68-Ա որոշումը:
2. Արթիկ համայնքի բնակիչ Սարգիս Ռաֆայելի Գալստյանին պատկանող 29.11.2011թ-ի
անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի վկայականով /վկ. N 2533888/ 08-002-01270005 կադաստրային ծածկագրով փաստագրված ք. Արթիկ, Գր.Լուսավորիչ փողոց 1-ին
նրբանցք թիվ 6 հասցեում գտնվող բնակելի տանից առանձնացվող 351.2 քմ հողամասին և
ամրակայված շենք- շինություններին

տրամադրել ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ,

Գր.Լուսավորիչ փողոց 1-ին նրբանցք թիվ 6/1 հասցեն:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Ազատության hրապարակ 1

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
30 օգոստոսի 2013 թվականի N 279-Ա

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԻՉ ՍԱՐԳԻՍ ՌԱՖԱՅԵԼԻ ԳԱԼՍՏՅԱՆԻՆ
ՊԱՏԿԱՆՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՀԱՍՑԵԱՎՈՐՄԱՆ ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ 07 ՄԱՐՏԻ 2012Թ-Ի N
68-Ա ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ԵՎ ՆՈՐ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2005թ. դեկտեմբերի 29-ի <<Քաղաքային և
գյուղական
բնակավայրերում
ներբնակավայրային
աշխարհագրական
օբյեկտների
անվանակոչման, անվանափոխման, անշարժ գույքի` ըստ դրա գտնվելու և (կամ) տեղակայման
վայրի համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական գրանցման կարգը
հաստատելու և հասցեների գրանցման լիազոր մարմին սահմանելու մասին>> թիվ 2387-Ն
որոշումով և հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի
պետական կոմիտեի 01.08.2013թ-ի N Կ-31/07/2013-42-0003 ծանուցումը պետական գրանցման
վարույթի կասեցման վերաբերյալ
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
1.ՈՒժը կորցրած ճանաչել Արթիկի քաղաքապետի 07.03.2012թ-ի N 68-Ա որոշումը:
2. Արթիկ համայնքի բնակիչ Սարգիս Ռաֆայելի Գալստյանին պատկանող 29.11.2011թ-ի
անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի վկայականով /վկ. N 2533888/ 08-002-01270005 կադաստրային ծածկագրով փաստագրված ք. Արթիկ, Գր.Լուսավորիչ փողոց 1-ին
նրբանցք թիվ 6 հասցեում գտնվող բնակելի տանից առանձնացվող 297.0 քմ հողամասին և
ամրակայված շենք- շինություններին

տրամադրել ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ,

Գր.Լուսավորիչ փողոց 1-ին նրբանցք թիվ 6 հասցեն:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Ազատության hրապարակ 1,

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
03 սեպտեմբերի 2013 թվականի N 280-Ա

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԻՉ ԱԻԴԱ ԱՓՈՅԱՆԻՆ ՊԱՏԿԱՆՈՂ
ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՀՈՂԱՄԱՍԻՆ ԱՄՐԱԿԱՅՎԱԾ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՀԱՍՑԵԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2005թ. դեկտեմբերի 29-ի <<Քաղաքային և
գյուղական

բնակավայրերում

ներբնակավայրային

աշխարհագրական

օբյեկտների

անվանակոչման, անվանափոխման, անշարժ գույքի` ըստ դրա գտնվելու և (կամ) տեղակայման
վայրի համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական գրանցման կարգը
հաստատելու և հասցեների գրանցման լիազոր մարմին սահմանելու մասին>>

թիվ 2387-Ն

որոշումով
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`
Արթիկ համայնքի բնակիչ Աիդա Հմայակի Ափոյանին պատկանող 19.11.2007
թվականի անշարժ գույքի

իրավունքի

վկայականով

/վկ. N 2329458/ փաստագրված

Շահումյան փողոց թիվ 9 հասցեում գտնվող 08-002-0057-0054 կադաստրային ծածկագրով
բնակելի տանը և Աիդա Հմայակի Ափոյանին պատկանող 24.08.2013 թվականի անշարժ
գույքի

սեփականության

փաստագրված

իրավունքի

Շահումյան

փողոց

վկայականով
թիվ

9/1

հասցեում

/վկ.

N

գտնվող

24082013-08-0014/
08-002-0057-0095

կադաստրային ծածկագրով բնակելի տանը տրամադրել մեկ միասնական՝ ՀՀ Շիրակի
մարզ, ք. Արթիկ, Շահումյան փողոց թիվ 9-9/1 հասցեն:
ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

